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Gør det nemmere at gå over til plantefoder. 
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forudgående varsel. ChemVet fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab, der måtte følge ved brug af oplysningerne. ChemVet tager forbehold 
for alle rettigheder til det anvendte materiale, herunder tekster, billeder og logoer.



er et kombinationsprodukt, der består af vinasse og levende gær.

ZooLac® - Vinasse (substrat fra fermentering af mælkesyre). 

Dosering og anvendelse:

  Køn   Dosis

  Kviekalve 1 g ZooLac® BOVIMIX/liter

  Tyrekalve  2 g ZooLac® BOVIMIX/liter

I særlige tilfælde (stressede situationer) kan dosis øges med 2-3 gram pr. 
liter i 5-7 dage.

Før administration: ZooLac® BOVIMIX  opløses i kolostrum, mælk eller 
mælkeerstatning. Administreres indtil fravænning.

Pakning: 10 kg i plastikbeholder. Et målebæger leveres med pakningen og 
svarer til 90 g af produktet.

Holdbarhed: 1 år efter fremstilling.

Opbevaring: På et tørt sted ved normal rumtemperatur, i den originale, lukke-
de beholder.

ZooLac® BOVIMIX står for:
∙ bedre sundhed
∙ bedre vækst

Gær kan binde bakterier til dets overflade. Bakterier, der opfanges af gær- 
celler, udskilles efterfølgende. Når kalve går fra mælk til plantefoder, ned- 
bryder gæren plantefibrene i dele, der er mere letfordøjelige for kalven, og 
fremmer dermed dyrets udnyttelse af foderet.
  
Dextrose er tilsat som bærestof, hvilket gør ZooLac® BOVIMIX let at opløse.

ZooLac® BOVIMIX stabiliserer fordøjelsen og balancen i mikrofloraen i tarmen.

4 gode grunde til at forebygge hos kalve:
 1. Kalve, der behandles for diarré, har en 2,9 x  større risiko for at kælve 
     første gang efter mere end 30 måneder. 1

 2. Risikoen for åndedrætsbesvær hos kalve, der lider af diarré de første 90 
     dage af deres liv, er op til 478 x  højere.2
 3. Kalve, der lider af mild diarré de første 90 dage af deres liv, producerer 
   mindre mælk ved den første laktation end kalve, der ikke har haft 
    diarré - i gennemsnit 344 kg.3
 4. Kalve, der vokser 100 g eller mere dagligt, har en større mælkeproduktion,  
     155 kg , under den første laktation. 4

ZooLac® BOVIMIX - resultaterne af en nylig undersøgelse af kalve i Danmark 
(administreret ved 6 uger) 5:
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